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 بقلم خادم السلف

أيب بكر العدين ابن علي املشهور
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

ونصر امللة مقتفني آثار مـن      ،  يوفقنا خلدمة العلم    وبعد محده وشكره نسأله سبحانه وتعاىل أن           
ومنهم السيد العالمة مؤلف التذكرة احلضـرمية       ،  سبق من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه          

  .آمني ، ونفع به وبعلومه يف الدارين،  رمحه اهللا تعاىل حممد بن سامل بن حفيظالشهيد 
  ق على بعـض مـا      لبات العلم أن أعلّ   اب يف حلقات طا    تدريسي هلذا الكت    من خالل  مث إين رغبت

،  رغبتها يف الطرح   وإضافة حممودة ،  دة أرجوها يف الشرح     لك لزيا وذ،  ورده شيخنا الراحل رمحه اهللا      أ
  .  للمتقدِم الفضِل كلُّوالفضلُ :وكما يقال 

ـ وأَ،  ويعترب شيخنا الراحل من أوثق علماء مدرسة حضرموت الذين خدموا الـدعوة إىل اهللا                ا ورثْ
، سهموا يف بناء جيل متسلح بالعلم والعمل سواء يف ترمي أو خارجهـا              أو،   مبا ينفع     اإلسالميةَ املكتبةَ

لرجـل ومسـتوى    وهذا الكتاب أحد كتبه النافعة اليت وصفها عدد من العلماء مبا يتناسب مع مقام ا              
 .آمني، النافعه  كتبه وبارك يف أوالده وتالميذه ويف،  اجلزاء  اهللا خريفجزاه، علمه 
 

 :التعليق األول
رضي - يدنا احلبيب عبد الرمحن املشهور    وقد بلغنا عن س    :٥ ص ستهاللقال املؤلف بعد براعة اال    

  معانيها أو   ويتعرفن  يف جمامعهن  لنساُءها ليقرأها ا   مثلِ  أحد جلمعِ   أنه كان حيب أن يتصدر     -اهللا عنه 
 .  معاين مثلها

فراد التصنيف يف شأن مـا      ام سلفنا الصاحل بتعليم النساء وإ     هتما إىل    واضحةٌ يف هذا التعليق إشارةٌ   
يف عصرنا بتوحيد منـاهج الرجـال والنسـاء يف املـدارس           صيبت األمةُ حيث أُ ،   من العلم    خيصهن 

بـاس  قتايفة والطموح بني اجلنسني واحد، وهذا سـببه         خرج والوظ حىت صار نوع الت   ،  واجلامعات  
 .غربة من المناهجهم التعليمي

   وأما اإلسالم فقد ميالنساَء ز  جتماعية  علم والوظائف اال   من ال   مبا خيصهن  ،وشر  ذا التمي ز عما  فهن
ها خارج دائرة املدرسة    بيِت وتر عتىن بتدريس املرأة  وهلذا ينبغي أن ي     يف عصر اجلاهلية ،    كانت عليه املرأة  

 .ضرها ومستقبلها اومراد رسوله يف حف على مراد اهللا  لتتعراحلديثة
ىل منافسـة   إ نهج املدرسة احلديثة يـتطلعن     م سنيت يدر لوحظ أن غالب النساء والفتيات الال     وقد  

قد يتعدى األمر عند البعض     وبل  ؛   الكفار يف العادات والقيم واملواقف       دنَويقلِّ،   شيء   الرجال يف كلِّ  
    ن املفكرات املعاصرات الالّ   مفكار العديد   أين كما يف    إىل حتريف اإلسالم وتشويه الد الغرب  يت جعلهن 

ة مع الرجل على أساس املبادئ      اة يف املساو   حبقوق املرأ  ينن ينادِ  مم ،ة املسلمة أ خللخلة أوضاع املر   وسيلةً
 .الغربية الكافرة 



 ٣ 

 م اإلسـال  نَّإحيـث   ،   من أوجب الواجبات      لتعليم املرأة وتربيتها يف هذا العصر مسألةٌ       التصدر  إنَّ
  ة للتربية وبناء العقل اإلنسـاين السـليم ،  ئَهلا ظروفها اخلاصة واستعداداا املهي    ))  مدرسةً (( املرأةَ ربيعت
 :قال الشاعرو

ــةٌاألم ــأَ إذا  مدرســـ ــأَ هاتددعـــ عددــعباًت ــ طَ ش يــراِقب   األع
 :وقال أيضا 

ــرِق  فإـــاِء النســـان يل بتربيـــِةمـــ ــ ِعيف الش ــك اإل ذةُلَّ ــال  ِقخف
 
إىل املـدارس    الكـافرةَ التربيـةَ أدخـل  ستعمار االأن خفاق يف العامل العريب واإلسالمي سببه    واإل

بنـاء العقـل    بكان اإلسالم لينادي     اوم،  يوم    كلَّ  التربيةُ مده حيث ت  ،م والثقافة واجلامعات واإلعال 
 ق منه  بثوالروح الذي تن  ،   أوالًبناء القلب   بمنا اإلسالم ينادي    وإ،  ه كما هو عند الغرب      واجلسم وحد

 يف الـدنيا مـن      اإلنسانية القاصرة رب   من عبث التجا   البشرية به   وتنجو،  وابط  ب والض القيم واآلدا 
 .العذاب األليم يف اآلخرة 

 
  :التعليق الثاين

كـر أو   ِذ بنحـو اشتغاهلن   يف جمامع النساء أفضل من       فتقرير مثل هذه النبذة    :٦قال املؤلف ص  
 .كالم مباح
جتماعية حيث يلتقـي     إىل نقل العلم من املدارس إىل احلياة اال         مهمةٌ  ويف هذه العبارة إشارةٌ    :قلت

وغالب هـذه   ،  لك  غري ذ  من زواج أو موت أو والدة أو       ةالنساء كل يوم وليلة يف املناسبات املتعدد      
 غالباً ما تشتمل     جمالسهن فحياة النساء يف    إىل الغفلة إن مل تكن مدعاة إىل اإلمث ،         دعاةٌجتماعات م اال

، وكثرة اللغط ،  والتنافس يف املظاهر واأللبسة     ،  والكرب  ،  والرياء  ،  والعجب  ،  والنميمة  ،  الغيبة  على  
غناء واألشـعار    إىل عقد جمالس الرقص وال     ذلكأما البعض اآلخر فقد يتعدى      . ال يعين    والكالم يف ما  
 .ةالعاطفية املشبوه

 ،ين ومعرفة احلالل واحلرام    بالتفقه يف الد    نساء العصر إىل حفظ أوقان     -رمحه اهللا -ويدعو املؤلف   
              وذلك أفضل حىت من الذكر والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يحِنس بينـهما     اجلمع  ،

  . وأمتّأفضلُ فاألمر  بينهما اجلمعنس حوإنّ
ـ حيت ي ال ال  املتفقهاتِ  النساءِ وانعدام،  ين   يف الد  لتفقِه العلم وا   جمالسِ نعداماومصيبة املرأة اليوم      نِس

التعليمقَ الشرعي ويرالفقهية إال القليل القليل  املسائلَنَر . 
 



 ٤ 

 التعليق الثالث
 إنَّ{ : مبا خاطب به الرجال    خاطبكن -جل وعال -ها النساء أن اهللا      أيت علمنا  :٧قال املؤلف ص  

اآلية ... واملسلمات املسلمني{    ،   فقال جل ذكره    الرجال   يع كما با  وأمر رسوله أن يبايعكن ،: } 
      كناِيعبي اتِمنؤالْم اءكِإذَا ج ِبيا النها أَيوقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه بعد       ،   }اآلية ... ي

نا بلَ غَ :لى اهللا عليه وسلم    للنيب ص  قالت النساءُ ((  : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال          ةالترمج
 . ))... وأمرهن فيه فوعظهن لقيهن يوماًنهدع فو،ك من نفِسجعل لنا يوماًفا عليك الرجالُ

مع الرجال يف مسـألة العلـم        شتراك النساء ا هذا التوجيه اإلهلي والنبوي شاهد عظيم على         :قلت 
فقد خاطب اهللا تعـاىل النسـاء       ،  م وأخذ العهد     عن الرجال يف مسألة تلقي العل      واختالفهنوالعمل،  

 :العمل بالعلم يف األوصاف التاليـة       ا صفةُ  زرب التعبدية اليت ت   ليات الشرعية ورجال يف اآلية باملسؤ   وال
 فهذه مراتب  .والذاكرات،  واحلافظات فروجهن   ،  والصادقات  ،  ت  القانتاو،  املؤمنات  و،  املسلمات  

 .ة ك مشترليةٌم علميةٌِع
يا أَيها   { :ل سبحانه وتعاىل من اآلية    فقد قا ،   من اآلية الثانية     كيف يتم التعرف عليها فمالحظٌ     أما

    كناِيعبي اتِمنؤالْم اءكِإذَا ج ِبيأخذ نفراد الرجال عن النساء يف      ا إشارة إىل    ذلكويف  اآلية ،   }  ... الن
مث متيز نوع العهد ومادته عما يعاهد به الرجال متمـثال           ،   العهد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

 :فيما يلي 
١-باهللا شيئا ال يشركن . 
 . يسرقن  ال-٢
 .يزنني  ال-٣
٤-ال يقتلن أوالدهن .  
٥-ببهتاٍن ال يأتني يفترين ه بني أيديهنوأرجلهن .  
٦-ك يف معروف ال يعصين . 

ومنهج التربية والتعليم عن الرجال يف احلديث الـذي ورد          وكذلك يظهر التميز يف أسلوب التلقي       
 . )) نهرم وأَنهظَعفو((  :آنفا

وب الطرح والتربية مبـا     تتميز يف أسل  ه وسلم للنساء    وجند أن غالب أحاديث الرسول صلى اهللا علي       
قوله ك،   ة النفسية   نيف والتهديد يف ذكر نوازع املرأ     وقد يصل األمر إىل التع    ،  يناسبها    وما خيص املرأة 

  عقـلٍ   ناقصاتِ  ِمن ما رأيت (( : رآخويف قول   ،   )) ارالن ِهلأ  أكثر كن رأيت ينّإ((  :صلى اهللا عليه وسلم   
 كله يدل على وجوب ختصيص املناهج والدروس التعليميـة التربويـة            اوهذ،  وإىل غري ذلك     )) وديٍن

 .اخلاصة باملرأة دون الرجل 
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  يتلقني العلم يف مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف جانـبٍ            ن النساء كن  إ: وقد يقول القائل    
ن العلم ما يسمعه الرجال م من الرجال ويسمعن ،فكيف خنصصهلن خاصاًجهاًن م ن  ؟ 

ىل ذات األسلوب الذي كان صلى اهللا عليـه         إواإلجابة على ذلك أنه إذا كان املسلمون قد عادوا          
 أن نعدد أساليب التعليم والتربية علـى        فيلزمنا أيضاً ،  سلمني واملسلمات يف املسجد     املبه  م  وسلم يعلّ 

 :ذات األسلوب
 . أن يكون التعليم يف املسجد مع الفصل بني الرجال والنساء :أوال
 .  كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلمخرى خاصةًأ اًضيف إىل النساء دروسأن ن :ثانيا

  هلـا مكـانٌ     حكوميـةً  ف وظائ  والتربيةُ وصار التعليم ،   يف هذا العصر     اماًوهذا األمر قد انعدم مت    
ورمبا يكون املعلم أو املعلمة يف هذه املدرسة أو املؤسسة          دول الغرب    رار على غِ   أو موظفةٌ  وموظف ، 

؟ ذاكين هذا مـن     ، واآلداب املرعية ، فأ     باألحكام الشرعية    وأكثرهم اوناً ،  ين   بالد أفقر الناس علماً  
 !ويا سبحان اهللا

 
 التعليق الرابع

 )ين الد أركانُ:مقدمةٌ(
      فلما انصرفوا قال هلم الـنيب       :ين الثالثة واستدل عليها بقوله    أشار املؤلف رمحه اهللا إىل أركان الد

 أمـر   ذلكم جربيل آتاكم يعلمكـم    ((  :فلم جيدوه، فقال     ))أين الرجل؟    (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 . )) دينكم
؛ بـل   ين ثالثة   ولكنها ال تشري إىل أن أركان الد      ،  هذا احلديث الصحيح ورد بعدة روايات        :تقل
 .ةعالمات الساع: ،وهو ر متغياحدوو، اإلسالم واإلميان واإلحسان :  ثابتةٌ ثالثةٌ،أربعةٌ

 جربيـلُ أتاكم  (( ه حتت قوله صلى اهللا عليه وسلم        دخولُ عة ركن رابع  ويدل على أن عالمات السا    
 الساعةَ أَن   فَهلْ ينظُرونَ ِإال    {:قال تعاىل ،   الساعة    بعالماتِ ين العلم ومن الد .. ))  دينكم كم أمر ميعلِّ

 ماهِذكْر مهاءتِإذَا ج مى لَها فَأَناطُهراء أَشج ةً فَقَدتغم بهأِْتيت {. 
 

 التعليق اخلامس
 ) )) إال اهللاأشهد أن ال إله  ((معىن (

ـ ن وأتـيقّ أشهد: أي :  فقال))أشهد أن الإله إال اهللا  ((معىن  ١٢صر املؤلف رمحه اهللا     ذك  ق وأحتقّ
 إخل... يف الوجود إال اهللا ال معبود لغريي أنْنيبوأُ



 ٦ 

فالذين يدخلون اإلسـالم    ،  شهادة تصديق وشهادة حتقيق     : الشهادة هللا تنقسم إىل قسمني      : قلت
قبـول  فالتصـديق مرحلـةُ     ،  قني مبعىن الشهادة والتصديق      به خيتلفون يف مرتبتهم عن املتحقّ      تصديقاً

وما قد ذكره   ،   وكالمها البد منهما يف مرتبة اإلسالم        ،لتزاٍما و ٍنقُّي ت  فمرحلةُ وأما التحقيق ،  واستسالم  
 .املؤلف من تفصيل حول هذا املعىن فيه الكفاية

 ) )) سول اهللا رأشهد أن حممداً  ((معىن(
أعلم وأحتقق وأتيقن بقليب وأبني لغريي أن       : فقال )) رسول اهللا    اًأشهد أن حممد   ((ذكر املؤلف معىن    

 .سيدنا حممد بن عبد اهللا رسول من عند اهللا أرسله اهللا إىل كافة اخللق
قلت  :سبق ذكـره مـن شـهادة        معىن الشهادة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ما          وينطبق 

وأما ،  فشهادة التصديق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل فيها حىت املنافقني             ،  التصديق والتحقيق   
 النيب  واملؤمنون املتقون الذين اختلطت حمبةُ    ،  الصادقون  احملبون  ا مع التصديق     دتفرفيشهادة التحقيق   

أورده املؤلف يف هـذا املعـىن فيـه         وما  ،   بأرواحهم وأمواهلم    هودصلى اهللا عليه وسلم بدمائهم وفَ     
 .الكفاية

 
 التعليق السادس

  )).. يف بيتهودفنهعن وفاته عليه الصالة والسالم  ((:  ١٤املؤلف صذكر 
قلت: ثبت ه صلى اهللا عليه وسلم يف بيته حيث مات           دفن  ،  برزخيةً ه يف قربه حياةً   كما ثبت حيات   ،

ختالف للتمييـز  وهذا اال ،  من حيثيات كثرية عن احلياة الدنيا     أا ختتلف   : واملقصود باحلياة الربزخية    
كار ملا مير على    داالسبيل   (( وقد أشار احلبيب عبد اهللا بن علوي احلداد يف كتابه         ،  بني العامل الربزخي    
وقد جاء يف اآلية الكرمية ما يؤكد حيـاة الشـهداء يف            ،   عنها    مناسباً تفصيالً ))اإلنسان من االعمار  

، }اء ِعند ربِهم يرزقُـونَ     والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَحي          {: يف قوله تعاىل   الربزخ
علـى   وهـو ،  أثبت هلم الطعام والشراب     ، و )) باحلياة الربزخية (( وهي ما تسمى    ،  باحلياة   فأثبت هلم   

 .خالف ما كان يف الدنيا
وتبلغ إليه  ،  ثنني ومخيس   ا األعمال تعرض على النيب صلى اهللا عليه وسلم كل           يث أنَّ ورد يف احلد  و

ـ ، وهذا ال يعارض معىن املوت للجسد ، صالة املصلني   ، زع الـروح  ـواألجساد متوت يف الدنيا بن
ثبت عـن    ويؤكد ذلك ما  ،   اجلسم والروح بصورة خمتلفة عن احلياة الدنيا         يويتالقى يف العامل الربزخ   

،  الصالة والسالم يف بيـت املقـدس         مه صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء واملعراج باألنبياء عليه         ئقال
هم به صلى اهللا عليه وسـلم مـرة         ئمث لقا ،  معهم   واحلوار،  والتسليم عليهم   ،  والصالة م ركعتني    

 فيـه تثبيـت     وهذا املوضوع جيب أن يكون    ،  أخرى يف السموات العلى كل منهم يف مرتبة عند اهللا           
 ولـيس  ، كل الوجوه بعد املوت  من حيث يعتقد البعض أن عالقة األحياء باألموات منقطعةٌ       ،  وتأدب  
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والنظـر  ،  ينخالل التوسع يف العلم والتفقه يف الد      ، ويعرف هذا األمر من       عند التحقيق    ذلكك األمر
مث عند  ،  وبعد موته   ،  وبعد ميالده   ،  الواسع فيما ثبت من أنواع احلياة اليت مير ا اإلنسان قبل ميالده             

 . ذلكبعثه ونشره وما بعد 
ـ فأوقد اختصره الـبعض     ،  البن القيم    )) الروح ((كتب يف هذا الباب كتاب       ومن أحسن ما    لّخ

ـ ،  ستفادة منه فليطلع على األصل الذي مل خيتصر          فمن أراد اال   ،عهيضامبو  كتـاب اإلمـام     ذلكوك
وللشيخ حممد بن عبـد     ،  وهو مفيد يف موضعه      ))ملوتى والقبور ور يف أحوال ا   دشرح الص  ((السيوطي  

وقد أورد فيها العديـد مـن        )) أحكام متين املوت   (( الوهاب النجدي رسالة يف هذا املوضوع مساها      
 .  واهللا أعلم، كثري من املنتسبني إليه  ملا يقوله خالفاً،  يةاحلكايات الربزخ

 
 التعليق السابع

 ) الصالةةإقام(
ذكر أن الصالة كما ورد يف احلديث        ويضاف على ما  ،  فيه الكفاية    الصالة ما ة  ؤلف يف إقام  ذكر امل 

، إقامة األركان والواجبات والسنن على الوجه املطلوب        ب  متعلق فجزء منها ،   )) صلة بني العبد وربه    ((
ومـىت  ،  وجزء منها متعلق باحلضور واإلخالص واخلشوع املفضي إىل حتقيق معىن الصـلة املعنويـة               

 صارت الصـالة معاجلـةً    ؛   للقلب   اً لألركان وحضور  كماالًإأي  :  ومعىن   حتققت هذه الصلة حساً   
 ِإنَّ الصالةَ تنهى عـِن الْفَحشـاء        { :لقوله سبحانه وتعاىل  ؛  عراض اإلنسان   وأ لكل أمراض    صحيحةً
ه  فإن صالت  وهعد (( ه جريانه وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حق الشاب الذي اشتكى من          ،  } والْمنكَِر  
 .وهكذا يف بقية العبادات ،  يف صالح اإلنسانية عظيمرولصالة التامة دل أن مِلفع،  )) ستنهاه

 
 التعليق الثامن

 ) الزكاةإيتاُء(
 إلجياد التكافـل    حدى املعاجلات الشرعية  إ وهي   ، وتأيت مبعىن الزيادة ،    النماء والتطهري    :لغةالزكاة  

 بشـروط    خمصوصـةٍ  دفع لطائفـةٍ   خمصوص ي  مالٌ:  العلم بأا    فها أهلُ وعر،  ماعي يف اتمع    جتاال
 .خمصوصٍة

فلهذا نرى الرسول صـلى اهللا     ،  قتصادية كما يعتين بشؤون العبادة      واإلسالم يعتين حبياة اإلنسان اال    
كما يعمل   للمسلمني،   قتصادي حتسني الوضع اال   عليه وسلم منذ حلوله باملدينة املنورة وهو يعمل على        

نـوع مـن أنـواع      بني املهاجرين واألنصار إالعتقادي ، فما قضية املؤاخاة لوضع اال على تصحيح ا  
 مـن  جـزءٍ ك إال - ألحد من قبل    لَّحوهي مل ت   - هلذه األمة     الغنائم حلِتوما أُ ،  قتصادية  ة اال اجلاملع

 إال  ؛ز لدى املسلمني  ور إال الجتثاث الفقر والعِ    فرض زكاة املال وزكاة الفط    ومل ت ،  قتصادية  املعاجلة اال 
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م ِضن رزكاة الفطر وغريها    أو وهلذا فإن الزكاة اليوم سواء كانت زكاة املال       ،    لنفسه الفقر اختياراً   ي
 . يف حياة املسلمني د الشرعي قد تعرضت إىل نكسة خطريةمن قواعد االقتصا

 قتصادية املعاصرة  ن التركيبات اال  إحيث  ،   إال رمسها    ومن الصدقات ،  مسها  زكاة إال ا  ال من   ومل يبق
،   ارتبطت باملصـارف والبنـوك الكـافرة      قد -وخاصة يف بيوت املال ونظام الدول وحياة التجار       -

إنشـاء   :أخرب عنه صلى اهللا عليه وسلم من عالمات الساعة           وهذا ما ،  واختلط املال احلالل باحلرام     
 .قتصادية ضطراب أوضاع املسلمني االا، با لتعامل بالرا، البيوع احملرمة 

 من مراد   ل احلد األدىن واحملدود جداً    ثّميلذي يفعله املسلمون اليوم يف غالب الزكوات والصدقات         او
من مستوى حاجتهم أو كان     اهللا   يف كتاب    ةروسواء كان األصناف الثمانية املذك    ،  اإلسالم يف األمة    

وانعدمت بعض األصناف كمـا     ،   لٌ وحتو حدث فيها اضطراب  وهذه األصناف الثمانية قد     ،  لغريهم  
ِرحمذا احلال يكون الركن الثالث من أركان اإلسالم يف عصرنا احلاضر غـري             ،   أصناف أخرى    تو
 .كتمل التطبيق إىل أن يقضي اهللا أمر كان مفعوالامل

 
 التعليق التاسع

 )صوم رمضان(
كل  وما جعله اهللا فرضاً   ،  راف اإلنساين   عاجلة لالحن  امل  رمضان يعترب يف اإلسالم أعلى درجات      صوم 

وقد جعل اهللا يف هذا الشـهر مـن         ،  عام إال ليساعد املسلمني على صالح حيام الدينية والدنيوية          
وكـان ينبغـي     يف بقية أشهر السنة على اإلطـالق،      جيعله  مل   الفضائل والرغائب واملنح والعطايا ما    

أن يوجهـوا    - األمر واملسؤولني عن اإلعالم والتربيـة والثقافـة          يلوخاصة أو  -للمسلمني أمجعني   
ولكن املسلمني اليـوم قـد   ؛  هتمام بوظائف شهر رمضان ومعاجلاته النافعة       األجيال اإلسالمية إىل اال   

وصارت كثري من دول    ،  لعاب  وتنوع املالهي واأل  ،   للطعام والشراب    جعلوا من شهر رمضان مومساً    
 .نفقه يف السنة كلهات  مافعواجلالب لآلفات ِض ع لألوقاتاملالهي واإلعالم املضياملسلمني تنفق على 

قد وغريها من أصناف الطاعات النافلة      ختالف علمائها يف التراويح     اختالف األمة لسبب    اكما أن   
وزع مهوم   هـي أول    اجليل األوسع إىل التنافس واخلالف والتنابز، واملـرأة يف زمننـا              األمة وأفكار

 ،  يف النوم وإعـداد أصـناف الطعـام          منهن على كثريٍ   النهارحيث يفوت   ،  الضحايا يف هذا الشهر     
 اهللا إىل   إال القليل القليل ممن وفقهن    ؛  وشغل البيوت   ،   اومتابعة معروضا ،  ويفوت الليل يف األسواق     

 .عمارة أوقان
   سان قد أخذت به الدنيا والنفس واهلوى أكثـر  صفد يف هذا الشهر إال أن اإلن وبرغم أن الشياطني ت

نصـراف عـن    يف بعض األفراد زيادة اال     معات أو توهلذا قد يالحظ يف بعض ا     ،  أخذه الشيطان    مما
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نان لنفسه األمارة بالسوء واألهواء     ع قد أطلق ال   املرأة  أن الرجل أو   ذلكوعلة  ،  اخلري يف شهر رمضان     
  .شرالت به إىل واستحسن شهوات الدنيا فأخذ، املخلة 

وغالب املستفيدين من رمضان هم أولئك الذين حياربون النفس والدنيا واهلـوى كمـا حيـاربون                
 . نسأل اهللا أن جيعلنا منهم ..فر من رمضان وفضائلهاالون احلظ الو فهؤالء ين،الشيطان

 
 

 التعليق العاشر
 )حج البيت احلرام(

 فيه من الفوائد اجلامعة للفضـائل   العمر مرة واحدة ملا يف الزماًجعل اهللا سبحانه وتعاىل احلج فرضاً   
ليات الشـرعية   ونتقاله من بلد إىل بلد حجم املسؤ      ا وليتعلم املؤمن من خالل سفره للحج و       ،واخلريات
لها األنبياء والرسل وخامتهم سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلماليت حتم . 

  وصـغاراً   املسلمني كبـاراً    اهللاُ ألزمفقد   من الناس    يعلمها كثري   ال  إهليةً وألن يف االجتماع حكمةً   
خرب صلى اهللا عليه وسلم فيما ورد عنه عن آخـر           أوقد  ،   إىل هذا البيت العتيق       الرحلةَ  ونساءً رجاالً

مـن    ختتلف عن أغراض السلف الصـاحل ،        ألغراضٍ ولكن،  كثرة من يرد إىل احلج والعمرة       بالزمان  
ـ    أغنياءُ اس زمان حيج  سيأيت على الن   (( :  قوله صلى اهللا عليه وسلم     ذلك  وأوسـطهم   ،زهِةـ أميت للن

 . ))   اخللقرار أولئك ِش،هم للمسألة، وفقراؤهم للرياء والسمعة، وعلماؤللتجارة
فنسـأل اهللا احلفـظ     ة مع بروز احلاجة للمال واألعمـال،        وهذه الظاهرة قد برزت يف حياة األم      

 .ه وفضلهحنرافات مبنالشهوات والرغبات واالوأن حيفظ عبادتنا عن ، والسالمة 
 

 التعليق احلادي عشر
 )تعريف اإلميان(

      ين  اإلميان هو الركن الثاين من أركان الد  ، يعتريـه    التصديق الـذي ال    ، وشرعاً  لغةً وهو التصديق
ـ  :واملقصود بأركانه ،  وأركانه ستة   ،  جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          الشك بكل ما   ده  قواع

 .وأسسه وثوابته اليت يعرف ا ويستقيم عليها
فال ينفك أحدمها عـن اآلخـر مـع          ،متالزمان وكالمها   ،درجة أعلى من درجة اإلسالم     واإلميان

 قَالَِت اَألعـراب    {:  عن الدرجة اليت كان فيها بعض األعراب       قال تعاىل خمرباً  ،  ا  مالتدرج يف مراتبه  
وا وِمنؤت ا قُل لَّمنآم انُ ِفي قُلُوِبكُمِل اِإلميخدا يلَما ونلَملَِكن قُولُوا أَس {. 

 بالقلب يربط   وأما اإلميان فتصديق   ، الشهادة  مساعد وجوارح أركانه سلوك ن اإلسالم يف     أ يعلماف
 . ))بعامل الظاهر وعامل الباطن  ((أو مبا يسمى ، بني عامل احلس وبني عامل املعىن 
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 :كان الستة وهيوتفسره األر
 التصديق املطلق الذي ال يعتريه شك وال وسواس وال ريب يف            ذلكومعىن  : أن تؤمن باهللا   -١

وأنه سـبحانه وتعـاىل     ،  وأنه مدبر الكون غري حمتاج إىل أحد        ،  وجوده سبحانه وتعاىل    
ومسـألة  ،  زه عن النقائص بكل معانيهـا       ـمتصف بالكمال الكلي الذي يليق جبالله من      

فالذي يشـهد   ،   ختتلف عن الشهادة اليت هي الركن األول من أركان اإلسالم            اإلميان باهللا 
،  بوجـود اهللا ووحدانيتـه       مصدق هللا تعاىل ويدخل اإلسالم يكون يف مرتبة التصديق ،        

متبروهـذا   الشرك الذي وقع فيه اليهود والنصارى والوثنيون واجلاهليون وغريهم          من   ئ ،
 . هو املسلم احلقيقي

ق وعيه وفكره يف حقائق اإلميان والربط بني التصديق لوجود          عماملؤمن فهو الذي ي   أما  
عتقاد اليقيين يف العالقة بـني ظـواهر      وبني قوة اال   ،احلق سبحانه وتعاىل ونفي الشرك عنه     

 . وبني سر قوة اخلالق احملرك هلا ،الوجود وحركتها
ويف ،  ع العقل املربوط بالشـرع      تسااع العلم و  تسااباال يكون اإلمياين    هذا  ويتسع  

والتعـرف علـى    ،  هذا اال يكون التفكر يف خملوقات اهللا وموجوداته السفلية والعلوية           
وقـد جعلـه اهللا      اآليات الكونية يف اإلنسان واحليوان والنبات واجلماد ويف كل شـيء،          

داد اإلنسـان يف    زا بل كلما ؛  سبحانه وتعاىل جمال التفكر عبادة ملا فيها من تقوية اإلميان           
طالع على عجائب الكون بعمومه وخصوصه زاد إميانه باهللا وازدادت معرفة سر اخلالق             اال

 :ال الشاعر قيف اخللق كما 
ـ  علـى أَ   دلُتآيـةٌ لـه     شـيءٍ  لِّويف كُ  نه  الواحـد 

مهمـام  حيام و وخلق من خلق اهللا ختتلف أطوار  نورانيةٌواملالئكة أجسام  :إلميان باملالئكة ا -٢
منها قوله تعاىل   ،   خلقوا من النور ووصفهم اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن بأوصاف عدة             ،عن اإلنسان 

ظٌ ِشداد ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما         ِئكَةٌ ِغال علَيها مال  {:  سورة التحرمي يف وصف النار     يف
مثْنى  أُوِلي أَجِنحٍة    ِئكَِة رسالً جاِعِل الْمال  {:رة فاطر بقوله تعاىل   ووصف أشكاهلم يف سو   ،  } يؤمرونَ  
 .} ثَ ورباع يِزيد ِفي الْخلِْق ما يشاء وثُال

وهـم الـذين ارتبطـت      ،  عشرة منهم   والواجب معرفة   ،  ي عدد املالئكة إال اهللا لكثرم     وال حيص 
 :وهم، وظائفهم باإلنسان 

مـر  إبـالغ األ  يصال و إووظيفته  ،  وسيد املالئكة   ،  وروح القدس   ،  هو أمني الوحي    و ))  جربيل ((
،   أو ياً   أو أمراً   قدسياً حديثاً  أو ناًآ سواء كان قر   ،ىل األنبياء والرسل  إالسماوي للحق سبحانه وتعاىل     

 .ألنبيائها كما أن من وظائفه أنه رسول العذاب يهلك اهللا به األمم املخالفة
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 يأمره اهللا بتصريف األرزاق والرياح      ضوهو موكل باألرزاق واألمطار وخريات األر      ))  ميكائيل ((
 .والسحب وغري ذلك

ومل تعرف  ،  ووظيفته النفخ يف الصور للفناء واحلياة       ،   وقوة   وهو أعظم املالئكة حجماً    )) إسرافيل ((
جربيـل ليلـة اإلسـراء       مع   زولهـله وظيفة أخرى ما عدا مشاركته للمالئكة يف تنفيذ أمر اهللا كن           

 .ونزوله مع املالئكة ليلة القدرواملعراج، 
 الـذي يقـبض األرواح      :أي )) ِتو املَ كلَم ((ه أنه    امسِ وحقيقةُ،  لف يف امسه    ختاو،   )) عزرائيل ((

ـ        ،  واألنسام كلها مبا فيها املالئكة عند قيام الساعة           ،زع روح نفسـه   ـبل ورد أن اهللا يـأمره أن ين
 .أتباع كثريون غري العشرة يقومون معه بأمر اهللاولعزرائيل 

، ومعهما من املالئكة خلق كـثري       ،  ومها امللكان املوكالن بعذاب القرب وحسابه        )) منكر ونكري  ((
وهلا يف عامل الربزخ شكل متنوع فيتشكلون بالصور احلسنة ألهـل اخلـري والصـالح والشـهادة،                 

 .الكفرويتشكلون بالصور املخيفة ألهل املعاصي و
، ولكـل إنسـان رقيـب وعتيـد         ،  ويتعدد دور هؤالء املالئكة بتعدد البشر        )) رقيب وعتيد  ((

وتوثيق سلوك اإلنسان من حال البلوغ إىل حني الوفاة،         ،  وحفظ األقوال   ،  ووظيفتهما رصد األعمال    
 } ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإال لَديِه رِقيب عِتيد {:ال تعاىلق

وإذا مـات   ،   }ومن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة شرا يـره        .  فَمن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة خيرا يره        { :وقال تعاىل 
وإن كان مـن أهـل      ،  ملكاه عند قربه فإن كان من أهل اخلري استغفرا له حىت يبعث              اإلنسان جلس 

 وجاءت كُلُّ نفٍْس معها ساِئق      { :قال تعاىل كما  ،  حشران معه يوم القيامة     في،  بعث   حىت ي  اهنعلَ الشر
ِهيدشما رقيب وعتيد، ورقيب ملك احلسنات ، } و كاتب السيئات  وعتيد، واملقصود. 

 يأمره بعدم كتابته حىت متر عليه سـت         فإذا أذنب العبد ذنباً   ،  أن رقيب مسلط على عتيد      وقد ورد   
أمـا إذا    تبت سيئة واحدة،  وإن مل يتب كُ   ،   أن تكتب حسنة     وأمر،  فر اهللا له    ساعات فإن استغفر غَ   

ويضاعفها اهللا عنده إىل أضعاف     ،  أهم باحلسنة كتبها رقيب حسنة فإن عملها كتبها له عشر حسنات            
 .كثرية

 .ة وقوة وهيبمن أشد املالئكة غضباً وهو، وهو خازن النار  )) مالك ((
 .ى ورضنساً وأُئكة صرباًمن أكثر املال وهو، خازن اجلنة  )) رضوان ((

وهناك  حيصي عددهم إال اهللا،    ال  إلقامة أمر اهللا ما    اِعبتولكل ملك من هذه املالئكة العشرة من األَ       
، وهـم الـذين يتنـاوبون     العشرة حفظ مالئكة أخرى ال جيب حفظهم وهلم اتصال بالبشر ومنهم      

  .ور جمالس العلم واملذاكرةحض
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،  والتماثيـلُ ،   املرأة لرأسـها     وكشف،    اجلنابةُ  عن احلضورِ   السكينةِ بعد مالئكةَ مما ي  : مالحظة
اللهو احلرام    سائلُ، وو  يف البيت    والصور   ،وأما مالئكةُ   الغيبة والنميمة وغريها من املعاصي،     وجمالس 

 .كان اإلنسان يف موقع الطهارة احلفظ والكتبة فال حيجبهم شيء ولو
 التصديق بإنزال الكتب من السماء      :وهو شرط من شروط اإلميان     : اإلميان بالكتب السماوية   -٣

ألن اهللا تعاىل مل يترك احلياة على مراد العقل اإلنساين يف           ،   معلى الرسل لتبليغ األمم أمر دينهم ودنياه      
بل أعطى العقل مكانه املناسب من التعليل والتحليل، وأما الكونيات واملسائل الشرعيات            ،  كل شيء   
 .مات يأيت ا جربيل على األنبياء والرسل اليقينيات فهي مسلَّوالقضايا 

كتاب، ويأيت  ) ١٠٤(ذكرته بعض الروايات مائة وأربعة       زلة من السماء على ما    ـوعدد الكتب املن  
كتب  ١٠،    على إبراهيم عليه السالم     كتاباً ٣٠،    على شيث   كتاباً ٦٠: تقسيمها على النحو التايل     
 :، وهيوالقرآن، وهذه األربعة جيب حفظها  ، والتوراة، واإلجنيل، والزبور،على موسى عليه السالم

، إال أن   وهي الكتاب الذي محل شريعة موسى لقومـه          ،   على موسى عليه السالم   التوراة   -أ
 القـرآن يف  ذلكبين إسرائيل من بعد موسى حرفوا هذا الكتاب ودسوا فيه األباطيل، وقد أخرب ب   

 .عدة مواضع
وقد حرفه املسيحيون كما حـرف  ، للنصارى عليه السالم وهو كتاب عيسى   ،   اإلجنيل -ب

 .اليهود كتام 
ـ   ،  زل على داود عليه السالم من بعد موسى         ـوهو الكتاب املن  ،  الزبور   -ج لٌوهـو مكم 

 .وقد حرف اليهود هذا الكتاب كما حرفوا التوراة ، التوراة لشريعة 
، زل من عند اهللا على نبينا حممد عليه الصالة والسالم           ـنوهو الكتاب األخري امل   ،   نآالقر -د

وهو الكتاب الذي قـال اهللا تعـاىل        ،  سائر الكتب السماوية    يف  ق  رتف مافيه   وقد مجع اهللا تعاىل   
ـ   .} ِزيلٌ من حِكيٍم حِميٍد     ـ ِمن خلِْفِه تن   باِطلُ ِمن بيِن يديِه وال     ال يأِْتيِه الْ   {:فيه اء وللقرآن أمس

 .ذلكوغري ، واهلدى ، والبيان ، والنور ، الفرقان كثرية منها
 وكـل   ،وأقام اهللا احلجة على البشر بإرسال الرسل هلداية الناس وإرشـادهم          : اإلميان بالرسل  -٤

 وأنزل عليـه    ،مر بتبليغه  وأُ  إليه بشرعٍ  يِحو، فالرسول هو الذي أُ     وليس كل نيب رسول   ،  رسول نيب   
 وأما النيب فهو من أوصي إليه بشرع يلزمه العمل به ومل يؤمر بتبليغه إىل              ،  بيان    أو  من عنده  فيه كتاب

،  ٣١٥: وقيـل   ،   ٣١٤: وقيـل   ،   ٣١٣م بلغوا   إ :قيل،  الرسل كثريون   الناس، وعدد األنبياء و   
دريس ونوح وهود وصـاحل وإبـراهيم       آدم وإ :  وهم ، ورسوال ان نبي يسة وعشر والواجب معرفة مخ  

سحاق ويعقوب ويوسف ولوط وأيوب وشعيب وهارون وموسى واليسع وذو الكفـل            وإمساعيل وإ 
عليـه   وسـلم وداود وسليمان وإلياس وزكريا وحيىي وعيسى وخامت األنبياء سيدنا حممد صـلى اهللا              

 .وعليهم أمجعني 



 ١٣ 

والتصديق باليوم اآلخر شرط مـن      ،  ليل بعده     ال هومسي اليوم اآلخر ألن    :اإلميان باليوم اآلخر   -٥
 جيمع اهللا فيه اخلالئق أمجعني وحسـام علـى        ،وبأنه اليوم الذي ال حد له وال آخر       ،  شروط اإلميان   

وأما غريها مـن الكائنـات      ،   )) اإلنس واجلن  ((وأشد املكلفني باحلساب    ،  حسب ترتيب تكليفهم    
 .لتشريفوإمنا يدخلون يف ا، اعدا املالئكة فال يدخلون يف التكليف م فتكون بعد القصاص تراباً

ـ  فَ ، من البعث والنشور واحلساب والعقاب     اً وأنواع  ودرجاتٍ ل مراتب مواليوم اآلخر يوم يش    لَصه 
واإلميان باحلساب  ،  ومنه اإلميان بعذاب القرب ونعيمه      ،   اليوم   ذلك العلم على حسب مراد اهللا يف        أهلُ

وهـذا  ،   ذلكوغري  ،  نة والنار   واجلإلميان بالبعث والصراط وامليزان     وا،  وسؤال امللكني منكر ونكري     
 : م اليوم اآلخر يتكون من عدة مراحلم املعروف بعالَالعالَ

 .)) املوت ((عامل قبض الروح وهو  :أوهلا
 .وهي املدة اليت يقضيها امليت يف عامل القرب، عامل الربزخ  :ثانيها
 .من موقف احلساب وما بعدهويبدأ بالنفخ الثاين يف الصور وما يليه ، عامل البعث والنشور  :ثالثها

ـ               :رابعها ق ، أو   اخللود يف اجلنة لعباد اهللا الصاحلني على اختالف مراتبهم ما بني سـابق والح
وهـذه  ،  ىل أجـل ال يعلمـه إال اهللا          للكفار ومن عليه كلمة العذاب إ      والعياذ باهللا اخللود يف النار    

ند عرضها على العقل السليم تتبني لـه        وع،   كما ثبت يف النصوص      ميان ا نقالً  ليقينيات جيب اإل  ا
 .ية يف احلياة واملوتهلإلاحلكمة ا

سـبحانه  - عنـد احلـق      والقدر هو األمور املقدورة    ،اإلميان بالقدر خريه وشره من اهللا تعاىل       -٦
، فيجـب اإلميـان     ذلكعلى العباد من اخلري والشر والشقاوة والسعادة والغىن والفقر وغري            -وتعاىل

مل يشاء    وما شاء اهللا كان وما     ، حىت املعصية  ،قضى به قد  كل شيء مقدر من عند اهللا و      والتصديق بأن   
 .مل يكن 

يسأل اهللا اللطف فيمـا      وإمنا جيب على العبد املؤمن أن     ،  عتراض على قضاء اهللا وقدره      وال جيوز اال  
 مـن   اًومن كان هذا شأنه ينال نصـيب      ،  وأن خيتار له اخلرية الصاحلة يف كل أمره         ،  جتري به املقادير    

ـ ِعق أهل اخلري للخري وأعام عليه وفقنا اللهم للخري وأَ         من وفّ  اللهم يا  (( :التوفيق كما هو يف األثر     ا ن
 . )) هعلي

        وإدراكاتٍ وقد جعل اهللا سبحانه وتعاىل يف هذا الوجود مقاييس ت وجالعقل اإلنسـاين إىل اخلـري   ه 
 العقـل  ل األنبياء والكتب السماوية واملواعظ والعرب مبا يدور يف احلياة مدرسةَ          وجع،  وتنهى عن الشر    

 .السليم كي يعرف ا مراد اهللا يف هذا الوجود
ونفذ فيه حكم اهللا استغفر ربـه   ،   املعصية   قضى اهللا عليه  وقد علمنا اإلسالم أن آدم عليه السالم ملا         

عترافه افكان   }ا وِإن لَّم تغِفر لَنا وترحمنا لَنكُونن ِمن الْخاِسِرين           ربنا ظَلَمنا أَنفُسن   { :وقال،  أناب  و
 موقف إبليس لعنه اهللا عندما قضى اهللا عليـه          ذلك يف قبول توبته، وعكس      بالذنب وأدبه مع اهللا سبباً    
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 قَالَ رب ِبمآ    { :  تحدياًبل قال م  ،  واستكرب ومل يتب ومل يستغفر      ،  ونفذ أمر اهللا فيه تعاىل      ،  املعصية  
        ِعنيمأَج مهنُألغِْويِض وِفي اَألر ملَه ننيِني ُألزتيفهذا التحدي والتجـاوز يف األدب علـى اهللا         } أَغْو

 .ينعتراف بالذنب كان سببها أن اهللا لعنه وطرده إىل يوم الدوعدم اال
  والقضاء والقدر ملَّسال جيوز مناقش   مات وإمنا جيب العمل على مقتضـى  ،  اجلدل فيها  ةها وال كثر  ت

، ذلكوإقامة األسباب الواجبة من التحصن والتعوذ وغري        ،  ختاذ احليطة واحلذر من القضاء      او،  اهللا   أمر
 . من قدرة هو كائنذلك اهللا بعد أجراه وما

 
 التعليق الثاين عشر

 )اإلحسان(
ـ ،  ء واإلحسان معناه التفضل وحسن العطـا ،هنقَت أَ:َء الشينسحأَ،  معناه اإلتقان   اإلحسانُ ال وِك

وقـد ورد تعريفـه يف      ،  ين  وهو الركن الثالث من أركان الـد      ،   مع مقام اإلحسان      يتناسب املعنيِني
 . )) أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك (( : احلديث الصحيح

    ولياء والصاحلني الذين حتقق فـيهم  يها مقامات وأحوال األ ضتقتو،  ين  وهذه املرتبة أعلى مراتب الد
أهل وتسمى هذه املرتبة عند     }  أَال ِإنَّ أَوِلياء اللِّه الَ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ            { :قول اهللا تعاىل  

يسمى عند  و،  بذاته   الًِّقتس م ماًلْعلم التصوف الصحيح الذي صار عِ     : واحلقيقة هي   ،  العلم باحلقيقة   
 . ))  والسلوكم الذوِقبعالَ ((السلف 

 ن كَ وأفضل متيف هذا العلم بعد كتاب اهللا وسنة نبيه          ب حيـاء علـوم    إ((  يف كتابـه    الغزايلُّ اإلمام
وآخر من كتب يف هذا البـاب مـن         ،  للمبتدئني   ))بداية اهلداية    ((و،   ))منهاج العابدين    ((و،  ))الدين

رسالة آداب سلوك    ((: ، ومنها حلبيب علوي بن عبداهللا احلداد ومؤلفاته معروفة        صلحاء حضرموت ا  
 .وغريها ))الفصول العلمية  ((و،  ))املريد 

 حتقيـق أركـان     لُاكل مسلم ومسلمة كم   عليه  ومما يستفاد يف علم اإلحسان الذي جيب أن يطلع          
 . اإلحسان ومن خالل هذا التحقيق تربز معاين، اإلسالم واإلميان واإلحسان 

وبعدها مراتب أخرى يطلبها املريد من كتب        )) التوبة ودوامها  ((وأول مقام من مقامات اإلحسان      
وقد بلغ  ،  اليت هي أدىن مرتبة النبوة      ،  مقام الصديقية الكربى    : ، وهو  ))الرضا((التصوف وآخرها مقام    

 . ونساء إىل هذه املرتبة كثري من الصاحلني رجاال
فَأُولَـِئك مع الَِّذين  {: وقال تعاىل ،  } وأُمه ِصديقَةٌ {عليها السالم مرمي سيدتنا يف اهللا تعاىل قال 

جعلنا اللهم ا  . } أَنعم اللّه علَيِهم من النِبيني والصديِقني والشهداء والصاِلِحني وحسن أُولَـِئك رِفيقًا          
 .رةيا واآلخمنهم وفيهم يف الدن
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 التعليق الثالث عشر
 )العلم بعالمات الساعة(

وقد ،   من مراتب علم املؤمنني      أوجزء ال يتجز  ،  ين   من أركان الد    ركناً العلم بعالمات الساعة يعترب   
ه السالم الذي يستند عليـه  ين حديث جربيل عل  أ علماء املسلمني مع     ه كركن الرابع غالب   غفل ذكر أ

 فعند قول جربيل عليـه      ،ذلكوبتتبع احلديث يظهر    ،  ين ينص على ركنيته     ان الد العلماء يف ذكر أرك   
 أخـربين عـن     : مث قال ،   صدقت: قال  ،  أخربين عن اإلسالم، أخربه صلى اهللا عليه وسلم          :السالم  

،  أخربين عن السـاعة    :بل قال ،  ومل ينته عند هذا حديث جربيل       ،   صدقت: قال  ،  اإلحسان فأخربه   
فأخربه النيب صـلى اهللا     ،  ا  افأخربين عن أمار   :قال،   ))ول عنها بأعلم من السائل      ؤملس ا ما (( :فقال  

 اهللا  :قلـت : قال )) ؟عمر أتدري من السائل      يا ((: مث قال ،    ملياً مث انطلق فلبثت  : قال  ،  عليه وسلم   
م يعلمكـم أمـور     أتـاك ((ويف رواية   ،   ))  أتاكم يعلمكم  دينكم    ذاك جربيل  (( :ورسوله أعلم، قال  

 .))دينكم
ذا أربعةفتكون أركان الد بدليل، وليست ثالثة،ين  : 

١- لٌل بني األركان فاِصِصفْأن سياق احلديث واحد ومل يأو م حدد. 
خـتم بـه     وهي آخر ما  ،   )) دينكم أمور (( :دخل الركن الرابع يف قوله صلى اهللا عليه وسلم         -٢

 .احلديث
 واملالحظة أن دراسة الركن الرابع منفصلة عن أركان الدين أدى إىل عـدم              ءراستقوقد تبني بعد اال   

 الذين تندرج أفعـاهلم     ،معرفة األسباب اليت حصل ا اخللط والتجاوز من بعض علماء الفنت واحلكام           
 .وحتريفام ضمن عالمات الساعة

 حتت قاعـدة البنـاء      يندرج ن الذي صرف العلماء عن ذكر الركن الرابع كونه ال         إ :وميكن القول 
أصل بناء العالقة بني العبـاد       األركان الثالثة ألا  ى  العلماء عل  املتحدوذا  ،  املعريف لإلسالم واإلميان    

 .ورم سبحانه وتعاىل 
  ذا التقرير يأ  ثابتةٌ الثالثة األركان أركانٌ  أن  ستفاد  و   ما الركن الرابع فركن متغي و مبعىن آخـر    أ ،ر

أما الركن الرابع فهـو     ،   للعقائد والعبادات وقواعد العلم الفرضي الواجب      ثة أركان بناءٍ  األركان الثال 
يعتين بفقه التحوالت   ركن ،  على هذا األساس     - الفقه    فيكون مفهوم- من تناول العبـادات     أوسع 

ت هو العلـم بعالمـا  ، ويصبح الركن الرابع من أركان الدين     ،  واملعامالت وغريها من مسائل العلم      
تسـمِه  وقد بسطت كتب احلديث الكالم عن هذه العالمات بتوسع واستطراد إال أـا مل               ،  الساعة  
 ءٍةا لقـر  اً سـديد  اًبه منهج وعند حصرنا هلذه العالمات فإن الركن الرابع سيصبح العلم          ،    رابعاً ركناً
 .  األزمنة حىت قيام الساعةسري معها يف كافة تقلباا وحتوالا عربوت، عايش األمة  ت نبويٍةحديثيٍة
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ين ال يتم معرفـة      من أركان الد   كركٍن ىوذا يلزم أن نقرأ العالمات الصغرى والوسطى والكرب       
كتاب  :ومن أمهها ،    مستقلة يف معرفة عالمات الساعة      من العلماء كتباً    العديد فلَّأَ وقد الدين إال به،  

للعالمة حممد صديق    ))اإلذاعة   ((وكتاب  ،   ))ات الساعة   خبار عالم أباإلشاعة يف    ((الربزجني املعروف   
 هلا  ةزالت هذه العالمات حتتاج إىل قراءة واعية مربوطة بالتحوالت ومبينة ومفسر           وال خان وغريها ،  

 .))   كهاتني أنا والساعةَتثِْعب (( ليعرف املسلمون معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم
 باألركـان   ذا الباب وتدريسه لطالب العلم مربوطـاً       عتناَءااللعلم  هل ا ألهم  ن ي أنسأل اهللا تعاىل    

 .واهللا ويل التوفيق الثالثة،
 

 التعليق الرابع عشر
 )الباب األول يف الطهارة ومايتعلق ا(

 )الطهارة(
وهذا هو  ،   للوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة       تناول املؤلف الطهارة من حيث كوا أحكاماً      

، ستعدادات النفسية والقلبية من املتطهر لنيل مراتب الثـواب          ضاف على معىن الطهارة اال    األصل وي 
العلم وأحكام الوضوء والتيمم     فالعلم ا إىل جانب      ،وحصول اآلثار النورانية املترتبة على فعل الطهارة      

والعبـادة؛ فاألحكـام    بني العادة     ))النية ((وإزالة النجاسة الظاهرة جيمع لدى املتطهر مبعىن الفرق يف          
 يف العمل الظاهر بدليل قوله      الظاهرة تندرج حتت وظائف النيات يف األعمال، والنية هلا موقع هام جداً           

 .)) إمنا األعمال بالنيات (( صلى اهللا عليه وسلم
 

 )الوضوء(
 .فعل الوضوء  -١
 .فروض الوضوء  -٢
 .شروط الوضوء  -٣
 .نواقض الوضوء  -٤

 علـى مـذهب اإلمـام       ةوهي هنا مقرر  ،  صل صحة الوضوء وبطالنه     أهي  ،  ع  تعترب هذه املواضي  
 .وأغلب نواحي اليمن ، وهو مذهبنا السائد يف حضرموت ، الشافعي رضي اهللا عنه 

ـ دب يف التلقي    أ العلم على غري سند وال       اوقد ولع بعض املتأخرين ممن أخذو      الطعن يف الفتـاوى    ب
حىت صار يف زماننا طالب     ،   بذل اخلالف والشقاق بني املصلني       يفوعليه  ،   الفقهية واملسائل املذهبية  

واألصل أن كـل ذي     ،  هذه ظاهرة غري صحية     و،  فقه الشافعية   ويبدعون طالب   فقه احلنابلة يعادون    
وقد فصـل   ،  وال يصح لصاحب مذهب آخر أن ينقض فعله وعمله          ،  مذهب جيوز له العمل مبذهبه      
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ولكن لـيس   ،  والعمل به عند احلاجة والضرورة      ،   مبذهب آخر    لعلماء رضي اهللا عنهم جواز األخذ     ا
 .وال على سبيل النقض ألقوال العلماء امع على سالمة مذاهبهم ،  نتقاءعلى سبيل اال
ـ ال العمل و  بطة وما شاها إل   أمسائل النية ونقض املر    )) سفهاء األحالم  ((يتناول   وكثريا ما  روج اخل

 . اهللا العفو والعافيةنسأل .عن أدب العلم والعلماء 
 
 

 )ماحيرم باحلدث األصغر(
حيرم عليها أربعـة    : ذهب ، فقال    ة عند احلدث األصغر كما هو يف امل       أحيرم على املر   قرر املؤلف ما  

 :أشياء
 .الصالة -١
 .سجود التالوة وسجود الشكر والطواف بالكعبة فرضا ونفال  -٢
 .ية املميزة للتعلم والدرس فيهواستثىن جواز احلمل للصب، مس املصحف ومحله  -٣

، ءة القرآن يف املصحف دون طهارة حىت للبـالغ          اوقد درج بعض املتأخرين على الفتوى جبواز قر       
فيجعله يف مرتبة الصـحف     ،  كما يسقط قيمة كتاب اهللا تعاىل       ،  وهذا خيالف أصح أقوال أهل العلم       

 .واالت اليت يقرأها الناس على غري طهارة 
 

 :ينالباب الثا
 )احليض والنفاس وما يتعلق ما( 

أفاض املؤلف يف هذا الباب واستطرد بذكر كل مايتعلق مبسائل احليض والنفاس ودماء املرأة كمـا                
وختتلط عليهـا مسـائل     ،  وتكاد املرأة يف عصرنا جتهل كثري من هذه األمور          ،  هو يف تقرير املذهب     

الفتوى املخالفة ألقوال املذهب وخاصة يف ما حيـرم         احلكم يف الدماء إضافة إىل مايقع فيه البعض من          
حتياط يف هـذه  واال،  ذلكءة القرآن ومحله والدخول إىل املساجد وغري        اقر: مثل  ،  باحليض والنفاس   

  مـن النصـوص    ءة القرآن ومحله ختالف كثرياً    ا فاجلواز للحائض والنفساء بقر    ،املسائل أوىل وأوجب  
وقد ،  كتراث ا كما هو مالحظ اآلن       وعدم اال ،  قوال أهل العلم    ة وجترئ النساء على جتاوز أ     يالشرع

 .لذا جيب التنبيه واملالحظة )) ض حيءة النساء للقرآن وهناقر (( ورد يف األثر أن من عالمات الساعة
ويأمر طالبـة العلـم أن ال        اإلسالم يدعو املرأة إىل التفقه يف الدين وإىل معرفة أحكامه،         : مالحظة
يتعلـق   ستنجاء، وأحكام الدماء وما   دب مسائل الطهارة والغسل واال    أياء من التعرف على     مينعها احل 

 إال أنه ينبغي حسن التلطف يف سرد تقريـر          ؛بعالقة الرجل باملرأة يف مسائل اجلنابة والعشرة الزوجية       
لقرآن باقرر  ويقتدي املعلم وامل  ،  وعدم التلفظ باأللفاظ اجلارحة لإلحساس واملنافية للذوق        ،  العبارات  
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، } كُم مـن الْغـاِئِط       أَو جاء أَحد من    { :كمثل قوله تعاىل  ،  الذي يعرب بالكناية واملعىن عن املقصود       
 ربسم النجاسة وماخيرج من اإلنسان ع     الذكر    فالغائط يف اللغة هو املكان املنخفض من األرض، وجتنباً        

 .أدب اإلسالم وهذا من ، القرآن باملعىن الذي يبني الغرض 
 

 
 )الباب الثالث يف الصالة ومايتعلق ا(

 )التعليق اخلامس عشر(
 :اشتمل الباب الثالث على مجلة فصول منها 

 .مقدمة عن الصالة -١
 .أوقات الصالة -٢
 .أعذار الصالة  -٣
 .مايتعلق بالصالة  -٤
 .شروط الصالة  -٥
 .أركان الصالة  -٦
 .أبعاض الصالة -٧
 .سجود السهو -٨
 .مبطالت الصالة  -٩
 .سنن الصالة  -١٠
 .الصالة النافلة  -١١
 .صالة التسبيح -١٢
 .كيفية الصالة  -١٣
 .األذكار املطلوبة بعد الصالة  -١٤
 .دعاء القنوت -١٥

ومذهب غالـب أهـل   ،  على مذهب اإلمام الشافعي الذي هو مذهبنا     ةوهذه الفصول كلها مقرر   
قريراً وتطبيقاً ومعرفة منذ بدء عصر املذهبية يف اإلسالم، ويوجد يف           اليمن، وهذا املذهب هو السائد ت     

كثر انتشـاراً   األوهذان املذهبان مها    ،  وهو مذهب اإلمام زيد بن علي        )) مذهب الزيدية  ((اليمن أيضاً   
 .تباعفقليل األ ))مذهب الشيعة((يف اليمن، أما املذهب اإلمامي 

املرحلة القريبة وتعرض األحداث وبعض املـدعني للعلـم         ختالف يف   من األقوال واال   رأ ط وأما ما 
 ال عالقة هلا مبا كان عليـه سـلف           منحرفةٌ ملسائل اخلالف بتهم التشريك والتبديع والتسفيه فظاهرةٌ      
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وعن أصحاا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف    ، بل هي نوع من الفنت اليت أخرب عنها       ،  األمة
 .عالمات الساعة

عتـداء  بني أهل املذاهب أن كل ذي مذهب جيوز له العمل مبذهبه بشرط عدم اال             وضابط العالقة   
كـالطعن يف   ،   بـني املسـلمني       يثري الفتنة  والتجاوز على املذهب اآلخر إال فيما خيالف اإلمجاع وما        

على أهل العلم فقط عند احلاجـة       احلاجة  فيجب أن ينحصر الكالم     ،  الصحابة والتساهل يف الفتوى     
عوام الناس فتحملهم مذاهبهم الصحيحة إن شاء اهللا يف مسائل التعبـد واملعاملـة               وأما،  والضرورة  

نتقـاء  وغريها، أما عالقة أهل املذاهب الصحيحة واملتوارثة بأهل الفنت سواء كانوا من جمموعات اال             
 من املتعصبني الذين يـدعون إىل جتـاوز املذهبيـة    حيلو هلم من مذهب دون آخر أو    الذين ينتقون ما  

باجتهادام إال يف املسـائل      عتد حبججهم وال  ي  فهؤالء ال  ؛متحيص والعود إىل األصول دون متييز وال     
، يف املسائل احلديثة اليت مل يتناوهلا فقهاء املذاهب اإلسالمية           أو،  اليت توافق أقوال املذاهب الصحيحة      

هد فيه أهل املـذاهب وقـرروه يف   ن اجتأقد سبق  ، أما ماوشفع اإلجتهاد باألدلة اجلُمع على سالمته    
وظـاهرة  ،  ختالف فيه بني عوام املسلمني فتنة من الفنت وعالمة من عالمات الساعة             كتبهم فإثارة اال  

تربطُ بسياسة التحوالت املرتبطة مبرحلة الغثاء اليت أخرب عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهـذه   
بعد ،  ومتزيق الدولة اإلسالمية والعربية     ،   سقوط قرار اخلالفة     مي منذ ملرحلة قد بدأت يف العامل اإلسال     ا
 .ني األوىل والثانيةتربني العاملياحل

 الشـرع وحكمـة   نينبغي لطالب العلم أن يطلع على أقوال املذاهب اإلسالمية ملعرفة سـن     .. نعم
ة العلماء والفقهاء حـول      بني أدل  ، وهو املقارنة العلمية    )) بالفقه املقارن  (( فيقرأ فيما يسمى  ،  التشريع  

وهـي  ،  املسائل اخلالفية من خالل مطالعة الكتب واملصنفات املتوفرة حالياً يف املكتبات اإلسـالمية              
من الكتب القدمية اليت تعتمد فيها معرفة املسـائل اخلالفيـة بـني             ،  بني قدمية وحديثة     ما كثرية جداً 

بن قدامة املقدسي يف    ال ))غين  امل ((وكتاب   مام النووي، لإل ))ب  املهذّ ((على   ))اموع   ((العلماء كتاب   
للشـيخ وهبـة     ))فقه املذاهب األربعة     ((ومن الكتب احلديثة    ،  للشعراين   ))امليزان   ((و،  الفقه احلنبلي   

 .الرحيلي
 

 )التعليق السادس عشر(
  ))حقوق الوالدين وحقوق الزوج وذم التربج((الباب الرابع 

بهم من نظـام    نون شرعي لضبط العالقات بني الناس يف اتمع حسب مرات         احلقوق يف اإلسالم قا   
ويـتعلم  ،  وحيرص اإلسالم كل احلرص على جعل احلقوق الشرعية علماً يسـتفاد          جتماعية،  احلياة اال 

  )) واجتهادات العلماء ،  وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم       ،  كتاب اهللا    ((ويكتسب من مصادره الشرعية     
ن العصـر   إحيـث   ،  واستبداد باألفكار النظرية البشرية القاصرة      ،  عقل ارد هيمنة    حىت اليكون لل  
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على أسـاس مـن      )) فهم حقوق البشر   ((اجلاهلي القدمي والعصر اجلاهلي احلديث يتشاان يف مسألة         
ـ   وإضاعة اآل ،   الحتمد عقباه من العقوق للوالدين       ذلكبفصل   الواقعية والعقالنية اردة،   ة بـاء العالق

وإشاعة أسـباب الفرقـة يف احليـاة        ،  وفتح أبواب البغضاء واحلسد بني اإلخوان       ،  هم  ئاحلسنة بأبنا 
مع اسـتخفاف بالشـرع وآدابـه       ،  جتماعية الوضعية   وتعظيم الدنيا واملال والعادات اال    ،  الزوجية  

 .وضوابطه الربانية
ويثري التمـرد   ،  باء عند األبناء    ائن اآل غيثري ض  وعلى سبيل املثال نرى يف العصر اجلاهلي اجلديد ما        

 ملا يصل إىل عقوهلم وقلوم من املعارف العلمية         ذلكو،  ستغاللية باألمور لدى األبناء ضد اآلباء       واال
  ر   ورث ِكال الطرفني الشك والريبة وحب اال      املعاصرة اليت توهلذا ترى صحف وجمالت    ،  ستعالء والِكب

شر عن بعض األبناء تضـايقه      حىت ن ،   اآلباء واألبناء    العصر احلديث وهي تفصح عن سوء تعامل بني       
بينما فعل ابن آخر كان أكثر ذوقاً وأدباً يف         ،  أن رماه خارج البيت     بمن والده املسن الطاعن يف العمر       

، وهذه ظاهرة وردت إىل املسـلمني مـن          العجزة ليتخلص منه   ه إىل ملجأ  عصر العقوق أن محل والد    
 ِإما يبلُغن ِعندك الِْكبـر أَحـدهما أَو         {: سالم فرييب الناشئة على قوله تعاىل     أما اإل ،  ثقافات الكفار   

 .إىل آخر اآلية} ...ِكالَهما فَالَ تقُل لَّهمآ أُف والَ تنهرهما وقُل لَّهما قَوالً كَِرميا
ة املرأة بالرجل، فقد ظهر يف هـذه        وعالق،  وعالقة الرجل باملرأة    ،  حقوق األزواج    يف   ذلكومثل  

يفسد البناء الشرعي املبين على قواعد إسالمية سواء كان          العالقة خالل العصور األخرية من زماننا ما      
يف العشرة الزوجية وضوابطها أو يف تربية األبناء والبنات، وقـد            أو،  يف كيفية اختيار شريك احلياة      

فيـه  ما ذا الباب وذكر اآلداب املطلوبة من املسلم واملسلمة يف ه ))التذكرة احلضرمية  ((أفاض مؤلف   
جتماعية فـرداً  وتستقيم ا احلياة اال  ،  اليت تثاب على فعلها      الكفاية ملن أرادت معرفة احلقوق الشريعة     

وبلدان ،  الدعايات واألفكار الدخيلة اليت تأيت من بالد الكفر         ، وعدم اإلصغاء إىل     وبيتاً وجمتمعاً وأمة    
فكك اإلجتماعي اليت تسخر وسائل اإلعالم كاجلرائد واالت واإلذاعة والتلفزيون للعبث بـاملرأة             الت

أوقع اتمعات الغربية والشـرقية يف       وهذا ما ،  والزج ا يف واقع احلياة على غري ضوابط وال آداب           
 .حنالل والفساداال

وقطـع  ، ذا العامل لضـبط البشـري     ضوابط إهلية أرادها يف ه    : هي  ،  واحلقوق الشرعية بعمومها    
لفوائـد  اجتهاد العقالين املُجرد، ونستفيد يف هذا اجلانب اهلام يف حياة املرأة والرجل             الطريق على اال  

 :التالية
 :فوائد يف حقوق الوالدين واألرحام

 حقاً الزمـاً    ذلكقرن اهللا سبحانه وتعاىل بني عبادته وبني اإلحسان للوالدين وجعل            -١
قبول يف اآلخـرة إال ببـر        وال  فال بركة يف الدنيا    ،سباب السعادة وقبول العمل   وسبباً من أ  
 .الوالدين
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، اإلحسـان إليهمـا     : ومنـها   ،  حدد احلق سبحانه وتعاىل آداباً خاصة بالوالدين         -٢
حىت يف أدىن وأبسـط    كرمياً ويقول هلما قوالً  ،  ينهرمها   وال،   جناح الذل من الرمحة      وخفض

 .وامتثال أوامرمها، والدعاء هلما ،  )) أف ((األلفاظ مثل كلمة 
ملـا ورد يف    ،  أيضاً أن يسهم األب واألم يف مساعدة األبناء على برمهـا             ومن الرب  -٣

ومن العون على الرب حسن التعامل مع األبناء         )) ِهلده على بر   و انَع والداً أَ   اهللاُ مِحر ((احلديث  
وعـدم  ،  والتجاوز عن تقصريهم    ،  يطيقون   ال ماوعدم تكليفهم من األوامر     ،  والتلطف م   

يصـيب األبنـاء مـن الفشـل      فإن غالب ما، اللعن هلم  الدعاء عليهم يف حال الغضب أو   
 .واإلحباط بسبب دعاء الوالدين 

،  األرحام بالسـالم     لُّ الصلة ب  وأقلُّ،   صلة األرحام األقرب فاألقرب      ومن الرب أيضاً   -٤
يارم والسؤال عنـهم والـدعاء     وز )) كم بالسالم وا أرحام لُّب (( : لقوله صلى اهللا عليه وسلم    

 .هلم
 ذلـك و،  رضي اهللا تعاىل    ي ومن الرب أيضاً صلة أصحاب الوالدين وأصدقائهم يف ما         -٥

 .من أبر الرب
 وإهـداء  ،تصدق عنـهما الو،  ومن الرب أيضاً الدعاء للوالدين ولألرحام بعد موما          -٦

 . بالثناء احلسن اوذكرمه،  اقرآن عليهمءة الاوقر،  اثواب األعمال هلم
 

 )فوائد يف حقوق الزوج والزوجة(
مة للرجال على النساء مبا فضل اهللا بـه بعضـهم علـى بعـض يف                ا جعل اهللا تعاىل القو    -١
وجعل عهدة النكاح بيد الرجل ومل جيعلها       ،  ومبا أنفقوا من أمواهلم     ،  ليات  وستعدادات واملسؤ اال

 ، ا املرأة عـن الرجـل      للرجل، وقد ذكر املؤلف مجلة من األمور اليت تفض        بيد املرأة إال برضا ا    
 .  )) تقوى اهللا ((وأساس األمر كله عند الطرفني 

وأمـر الرجـل أن يعاشـرها     ،   للزوج   :أي،   ألزم اهللا تعاىل املرأة أن تكون طائعة للرجل          -٢
 .وحيسن التصرف معها، باملعروف 

، بـالوعظ   : وضع الشرع قواعد عمليـة للمعاجلـة تبـدأ          ،   عند نشوز املرأة وعصياا      -٣
أي ال   –مث الضرب من غري أذى وال إجحـاف         ،  والترك للمرأة يف الفراش     ،  مث اهلجر   والتذكري،  

وقد قال صلى اهللا عليه     ،   ويأيت يف آخر املعاجلة التهديد بالفراق        –يشوه عضواً    وال يكسر عظماً 
كما كره النيب صلى اهللا عليه وسلم من الزوج ضـرب        )) القأبغض احلالل عند اهللا الط     ((: وسلم

، ودعـى إىل إكـرام املـرأة        )) واليضرب إال شراركم   ((: فقال عليه الصالة والسالم     ،  الزوجة  
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 وال،  يكرمهن إال كـرمي      ال ((: فقال عليه الصالة والسالم     ،  والتحمل لطباعها   ،  والصرب عليها   
 . )) يظلمهن إال لئيم

بل يكرمها ويضع هلا من احلقـوق مايناسـبها         ؛  رأة أن تعلم أن الشرع ال يعاديها         على امل  -٤
 يهمل كـثري منـه      ذلكول،  يأيت من املعاملة بني الزوج والزوجة ومن سوء الطباع           ولكن الظلم 

 .الناس ضوابط الشريعة فتظهر يف حيام العداوة والقطيعة 
نفسها ولبيتها ولسرها ثواباً عظيماً     لها واحلافظة    أعد اهللا للمرأة الصابرة على زوجها وأوالد       -٥

 . وروايات عديدةةأحاديث كثريب وقد أفاض املؤلف يف هذا اجلانب، يف الدنيا واآلخرة 
، الرجل إال إذا تعلمـت العلـم الشـرعي           هذه اآلداب كلها التعمل ا املرأة وال       -٧

، لمة اليوم اليت مل جتد املريب الصـاحل   خالفاً ملا عليه املرأة املس،وتربت بأدب املربني الصاحلني   
تيها من طريق العاطفة،    وأشد األضرار اليت تلحق اليوم باملرأة تأ      ،  وال الظروف األدبية املناسبة     

وقد استفاد الكفار من حتريك     ،  وحب الدنيا   ،  واهلوى  ،  والنفس  ،   يدخل الشيطان    : ومنها
يتناسب  وحىت أبعدوها عن أهم ما    ،  سالم  وعن آداب اإل  ،  عاطفة املرأة حىت شغلوها عن اهللا       

ـ وسخروا أجهزة اإلعالم واألفالم واألقالم واجلرائد       ،  جتماعية  مع تركيبها يف احلياة اال     ن م
الصنفني يتكلمون عن أدب وحقوق املرأة مث ينسفوا مبا يقدمونه مـن الصـور املتحركـة                

، ملسلمني واملسلمات اإلحبـاط     ن يف ا  يكو وهذا ما ،  والساكنة واملثريات للغرائز والشهوات     
ومن -ورفض النساء الشابات للزواج اعتقاداً منهن       ،  وكثرة الطالق   ،  والعقوق  ،  واملعاصي  
أيضاً أن العزوبية أفضل ملا يشهدونه ويرونه من املشـاكل املتعلقـة أو العشـرة                -الشباب  

جلميـع بـالطبع     بل حيكـم ا    ،قواعد علمية  الزوجية اليت ال تستقيم على معرفة شرعية وال       
وبناتنـا   نسأل اهللا احلفظ والسـالمة لنـا وألبنائنـا        ،  والرغبات وحب الذات والشهوات     

 .وزوجاتنا واملسلمني أمجعني 
 

 )فوائد يف ذم التربج واحلث على غض البصر(
يتعلق بشرفها    وأمهها ما  ،جرت سنة اهللا تعاىل على اختالف طبيعة املرأة عن الرجل يف أمور            -١

 : وخاطب القرآن املرأة ذه األمور يف آيات كثرية تتلخص فيما يلي،ة دينهاوعفتها وسالم
ولَـى  ن تبرج الْجاِهِليِة األُ    وقَرنَ ِفي بيوِتكُن وال تبرج     {: ب قال تعاىل  من سورة األحزا  ] ٣٣[آية  

العفة فجعل القرآن أول مطلب يساعد املرأة على        } ه  ةَ وآِتني الزكَاةَ وأَِطعن اللَّه ورسولَ     وأَِقمن الصال 
وهو إظهـار احملاسـن     ،  مث اشترط عند خروجها حلاجة عدم التربج        ،   )) ها يف بيتها  ؤبقا ((والشرف  

حدد هلا داخـل بيتـها إقامـة         ففي هذا تشبه باجلاهلية، كما       ،وكشف الوجه وبعض أجزاء اجلسم    
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وجعله مدرسة إسالمية   ،   إعمار البيت    ذلكواملقصود ب ،  لرسوله  والطاعة هللا و  ،  وإيتاء الزكاة   الصالة،  
. 

 وقُل  {حدد للمرأة عوامل وضوابط احلشمة والعفة فقال تعاىل         ،  ) ٣١(آية   : يف سورة النور   -٢
هر ِمنها ولْيضـِربن    لِّلْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن وال يبِدين ِزينتهن ِإال ما ظَ           

ولَِتِهنعِإال ِلب نهتِزين ِدينبال يو وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ{. 
البيت  واملقصود به اشتغال املرأة عند نظرها مبا يهمها يف الطريق أو          ،  يف هذه اآلية أمر بغض البصر       

، وال تبدي شيئاً من زينتـها       ،  بب يف حشمتها    يعنيها فإن يف ذلك حفظ هلا وس       ال تتطلع إىل ما   وال
 يف ألوان الثياب    - مثالً –رؤي على غري قصد منها كما هو          ما :أي} ِإال ما ظَهر ِمنها      {:ومعىن قوله 

وقد جتاوز بعض العلماء احلد يف هـذا  ، من األقدام واألكف املزينة دون قصد  - مثالً-يظهر   أو ما ،  
احلـال  وهذا قول ينايف حقيقـة      ،   الوجه والكفني    :أي}  ما ظَهر ِمنها     ِإال {: ، وقالوا يف قوله   املعىن  

ار إليها ماظهر منها على غري       فيكون املعىن األسلم أن الزينة املش      ،فوجه املرأة أصل زينتها ومظهر مجاهلا     
أي }   ِلبعولَِتِهن ن ِإال  يبِدين ِزينته   وال {:بقوله  ،   ذلكوهلذا أكّد مرة أخرى يف آخر اآلية على         قصد،  

فشـملت   } ولْيضِربن ِبخمِرِهن علَى جيوِبِهن     {:األزواج كما أشار إىل معاين الستر يف اللباس بقوله        
والوقوع ،  واخلروج من البيوت    ،  والزينة  ،  اآلية الكرمية كل أجزاء جسم املرأة املسلمة ظهور التربج          

يف اللباس واملظهر، بل وحىت بلغ يف بعـض اتمعـات    والتشبه بالكفار،  والكالم،  يف فضول النظر    
واألسواق مما يشري إىل    ،  واملدارس  ،  واألعمال  ،  اإلسالمية االختالط بني الرجال والنساء يف الوظائف        

عودة املسلمني إىل سلوك اجلاهلية الثانية اليت سبق الكالم عنها، وهي من عالمات الساعة اليت أخـرب                 
 .نها النيب صلى اهللا عليه وسلمع

 ذلـك واألحاديث الـواردة يف  ، ورده املؤلف يف الكتاب عن ذم التربج   أستفادة مما   ميكن اال  -٣
 ...واهللا املوفق. قتداء وحسن اال، نتفاع والقصد كل القصد يف اال، واآليات 

 
 )التعليق السابع عشر(

 )الباب اخلامس(
 )والرغبة يف اآلخرةفوائد يف احلث على الزهد يف الدنيا (

جمموع احلياة اإلنسانية على ظاهر األرض منـذ        : هي  ،  الدنيا يف تعريف أهل العلم       -١
، ورغبات  ،  وكسب  ،  ومعاناة  ،  والدة املرء حىت وفاته، وما مير به يف هذه املرحلة من عمر             

 متحـان والدنيا يف شريعة اهللا مذمومـة ألن اهللا خلقهـا لال          ،  وأعمال  ،  وآمال  ،  وشهوات  
وهم أَيهـم   رِض ِزينةً لَّها ِلنبلُ   ِإنا جعلْنا ما علَى األَ     {:بتالء ولو كانت حالالً، قال تعاىل       واال

وتقنع باليسـري مـن الطعـام       ،  وينبغي للمرأة املسلمة أن تزهد يف الدنيا        ،  }   أَحسن عمال 
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ـ  وال،  ذلـك وتنوي النيات الصاحلة يف  ،  والشراب واللباس    ركن إىل وسـاوس الـنفس   ت
وجعلتها السنة قرينة الـدنيا     ،  ألن املرأة سريعة التأثر بدسائس الشيطان والنفس        ؛  والشيطان  

يأيت  وال،   )) ساءتقوا الدنيا واتقوا الن   ا ((: يف الفتنة والتأثري يف مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم           
أعـد اهللا يف اجلنـة       وتذكر ما ،  هلا  الزهد يف الدنيا إال بذكر املوت وأهواله واآلخرة وأحوا        

وجيب على املرأة كما    ،   أمر اهللا    أعد يف النار للنساء اللوايت خيالفن      وما،  للصاحلات القانتات   
تـها وحالـة    لوأن ترضى حبا  ،  ن تقنع مبا يسره اهللا هلا يف الدنيا         أذكر املؤلف يف آخر كتابه      

 .وتشكر نعمة اهللا، دىن منها وأقل وتنظر إىل من هو أ،  ذلكوتشكر اهللا على ، زوجها 
 .وفق اهللا اجلميع ملا فيه اخلري 

 
 )التعليق الثامن عشر(

 )الباب السادس(
 )وما يف معنامها فوائد يف التحذير من الغيبة والنميمة(

 يغتـب   وال {:قال تعـاىل    ،  ذكرك أخاك املسلم مبا يكره ولو كنت صادقاً         وهي  : الغيبة   -١
 . ]احلجرات: ٢١[} أَيِحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَِخيِه ميتا فَكَِرهتموه بعضكُم بعضا 

 ويلـزم املسـلم     ،ذلـك سالم يأىب   واإل،  ويف الغيبة تعريض لشرف اآلخرين واستنقاص ملكانتهم        
اهللا عورته   فمن تتبع عورات الناس تتبع       ،وعدم النظر يف عيوب اآلخرين    ،  واملسلمة اإلشتغال مبا ينفع     

،  )) من تتبع عورة أخيه املسـلم تتبـع اهللا عورتـه           ((كما ورد يف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم          
مـن   ((: ختلو من الغيبة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف احلـديث     وغالب جمالس النساء اليوم ال    

وعدم احلضـور   ،   هذه االس    وجيب جتنب ،   )) كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت        
هتمام بالنصح جيب مفارقـة الـس        وإذا لزم احلضور وجب النصح والتوجيه، وعند عدم اال         ،فيها

 .واخلروج منه 
 من خـالل املسلسـالت      علمهن اليت ت  ملصورةتتردد له النساء من األفالم ا      ومن نوع هذه الغيبة ما    

 يف عيوب اآلخرين     واملسرحيات النظر . ذلك من   لَِعوج  حسب تقدير الفساق املمـثلني       يف عقوهلن 
ويف النساء أو املمثلة املؤديـة      ،   )) الفنانة ((فيقال يف تلك النساء املمثالت      ،   )) وبطولةً فناً (( واملمثالت

وهذا من أشر البدع املنكرة اليت دخلت يف العامل اإلسالمي خالل مرحلة            ،   بطولة فالنة    :دور العشق 
 .الغثائية 
صلى وقال  ،  }  هماٍز مشاء ِبنِميٍم     {:فتتان، قال تعاىل  قصد اال بالنميمة نقل الكالم     :النميمة   -٢

والنميمة مـن أقـبح     ،   )) قون بني األحبة  ون بالنميمة املفر  اؤش املَ  اهللاِ باِد عِ رارِش (( : اهللا عليه وسلم    
 . األسر والعائالت لقطيعة والتفريق بنيل للعالقات املؤدية ةداملنكرات املفِس
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وهو التعريض باآلخرين واحتقارهم واستصغارهم يف املظهـر أو النسـب أو            : اهلّمز واللمز  -٣
، ولتحافظ على لساا    ،   ذلكفلتحذر املرأة من    }  ويلٌ لِّكُلِّ همزٍة لُّمزٍة      {:كل، وقال تعاىل  الش

 .وعلى قلبها من الوقوع يف شيء من هذه املنكرات 
هو التعايل بالنسب أو احلسب أو املـال         : ربوالِك،   ومها صفتان مذمومتان     :بلعجوا الِكبر -٤
 ذلكيشابه   لي أو ما  احلإظهار الترفع على اآلخرين يف املظهر أو اجلمال أو          : ب  جوالع،  و اجلاه   أ

 .من حطام الدنيا
 

 )خامتة(
 ذكرها املؤلف فإن فيهـا      ضرمية أن متعن النظر يف كافة الفصول اليت       احلينبغي لقارئة التذكرة    

، والفائدة يف العمل بـالعلم       ، هذه التعليقات والفوائد إال جمرد استطراد فقط       وما،  النفع الكثري   
وصـلى اهللا   ،  حسنه  أياكم ممن استمع القول واتبع      إواالستفادة من النصح والتوجيه جعلنا اهللا و      

 .على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
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